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Ta grep! er ei bok om klasseleiing i praksis, kva ein skal gjere og ikkje gjere for å lukkast som klasseleiar. Ved
å bruke enkle omgrep frå retorikken viser forfattaren korleis ein kan planlegge og førebu seg på kvardagen i
klasserommet. Korleis skape eit godt læringsmiljø? Korleis leie aktiviteten i klasserommet? Boka viser grep
ein kan ta i møte med uro og konflikter, og gjennom heile framstillinga bruker forfattaren konkrete situasjonar
og eigne erfaringar.
Hvorfor delta på Ta Grep? Personlig og faglig utvikling; Nettverksbygging som varer utover
programperioden; Økt kunnskap om styrearbeid i en samvirkeorganisasjon Kjøp 'Ta grep!, klasseleiing i
praksis' av Simon Malkenes fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet
9788252179057 SKIEN: Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy.
Dersom du ikke har fått regningen i løpet av få dager må. Se på organisasjonen som et eget økosystem, som
følger sin egen logikk - ut fra rådende verdier, normer og oppfatninger. Hvem bestemmer hva i en kommune?
Hvordan ta grep om de formelle og uformelle prosessene bak beslutninger og vedtak? Mange kommuner
mangler rutiner for å ta opp sp.
SKIEN: Eiendomsutvikler Terje Strømodden, Geir og Anita Nystrand og Mats Christoffer Haugen, alle fra
Skien forsøker å lokke investorer inn i selskapet. Kjøp 'Ta grep, fordeling av makt ved delegering' av Ole
Georg Hoaas fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet

9788244620895 Ta grep - Årlig temadag ved UiS - for ALLE! Ta Grep - UiS arrangerer den årlige
Temadagen om universell utforming. Er du klar for (og vil du være med på) et. For deg som ønsker å ta grep i
eget liv. Som trenger en sparringspartner og heiagjeng i prosessen. Langrennsdronningen er forberedt på å ta
grep i treningshverdagen foran OL-sesongen.

